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িবষয:় বসরকািরবসরকাির   িশ ািশ া   িত ােনিত ােন   একােডিমকএকােডিমক  ী িতী িত   দােনরদােনর   লেলে   পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।
     
    উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য,  ,  িন বিণত বসরকাির িশ া িত ােন একােডিমক ী িতর
অ মিত দােনর জ  আেবদন করা হেয়েছ:

িমক নং িত ােনর নাম ও কানা আেবদেনর িবষয়
১. ামান িময়া িন  মা িমক বািলকা িব ালয়, পাংশা, রাজবাড়ী িন  মা িমক পযােয় একােডিমক ী িত
২. মাসকট ইেনােভ ভ কেলজ, দি ণখান, ঢাকা িন  মা িমক পযােয় একােডিমক ী িত

০২। এমতাব ায়, উপ  িশ া িত ানস েহ িন  মা িমক/মা িমক/উ  মা িমক পযােয় একােডিমক ী িতর
অ মিত দােনর লে  সেরজিমেন পিরদশন বক িনে া  ত ািদ সি েবশ/সং  কের িনধািরত ছেক মতামতসহ

িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:
(ক) িত ােনর িনজ  িম ও নামজাির এবং খািরজ খিতয়ােনর কিপ ( িতেবদেনর সােথ সং  করেত হেব);
(খ) ি নােম িত ােনর নামকরণ হেল ি র পিরচয় ( িতেবেদেন সি েবশ করেত হেব) এবং ম ণালেয়র
১০/০৪/২০০১ তািরেখর াপেনর আেলােক ি  নােম নামকরেণর জ  রিভি ক িনধািরত টাকা যৗথনােম [(১)
সংি  িশ া িত ােনর ধান/ ােনিজং কিম /গভিনং বিডর সভাপিত (২) জলা িশ া অিফসার] িত ােনর
সংরি ত তহিবেল জমাদােনর মাণক- সংি  াংেকর ত য়নপ  ( িতেবদেনর সােথ সং  করেত হেব); 
( গ) িনিন   মা িমকমা িমক  পযােয়রপযােয়র   একােডিমকএকােডিমক  ী িতরী িতর  জজ - ০৩ বছেরর জএসিস পরী ার ফলাফল (বছরিভি ক
িশ াথ র সং া, পরী াথ র সং া, পােসর সং া ও পােসর হার উে খসহ), মা িমকমা িমক  পযােয়রপযােয়র   একােডিমকএকােডিমক

ী িতরী িতর   জজ - - ৩ বছেরর এসএসিস পরী ার এবং উ মা িমকউ মা িমক  পযােয়রপযােয়র   একােডিমকএকােডিমক  ী িতরী িতর   জজ - ৩ বছেরর
এইচএসিস পরী ার ফলাফল (বছরিভি ক ও িবভাগওয়াির িশ াথ র সং া, পরী াথ র সং া, পােসর সং া ও পােসর
হার উে খসহ); এবং
 (ঘ) িত ােনর EIIN ও ইেমইল কানা।
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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৪.০০১.১৭.১৯/১(৫) তািরখ: ২৬ পৗষ ১৪২৭
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস)
২) সিচব এর একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ধান িশ ক, .........................................
৫) ি গত কমকতা, মা িমক-২ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১০-১-২০২১
আেনায়া ল হক 

উপসিচব
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